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Sosyal medyanın gündel�k hayatlara g�tg�de daha 
fazla entegre olmasıyla b�rl�kte �let�ş�m ve 
haberc�l�k anlayışlarında da değ�ş�mler yaşanmıştır. 
Sosyal medyanın sağladığı, b�lg�ye kolay ulaşım, 
haberler�n hızlı şek�lde dolaşımı ve �nsanları ağlar 
üzer�nde buluşturma g�b� faydalarla b�rl�kte; 
özell�kle tw�tter, facebook, �nstagram üzer�nden 
dolaşıma g�ren “sahte haberler�n” kamuoyunun 
objekt�f/doğru haberler aracılığıyla oluşması 
�deal�n� olumsuz şek�lde etk�lemekted�r.

Sosyal mecralarda Gerçeğ�n çarpıtılması, man�püle 
ed�lmes�yle yaratılan sahte gerçekl�k POST- 
TRUTH (“Hak�kat ötes�”, “gerçek ötes�” ya da 
“hak�katten sonrası”) olarak da �fade ed�len 
kavramı Oxford sözlüğünün 2016’da “yılın 
kel�mes�” olarak seçt�ğ� post-truth Sözlüktek� 
anlamı “kamuoyunu şek�llend�rmede nesnel 
gerçekler�n duygulardan ve k�ş�sel �nançlardan daha 
az etk�l� olması” şekl�nde tanımlanmaktadır. 
(Oxford Languages, 2020)

Bu kavram gerçeğ�n yen�den üret�ld�ğ�, öznel 
perspekt�f�n baskın olduğu, b�lg�den z�yade �nancın
yönlend�r�c� olduğu, bu �nancın anlık 
spekülasyonlarla yönlend�r�ld�ğ�, ney�n doğru ney�n 
yanlış olduğunun karıştığı b�r dönem� 
s�mgelemekted�r (Sch�ndler, 2020: 16; Cesar�no, 
2020:2; Yıldırım, 2017: 109). Bu ortamda, 
yalanlara maruz kalarak algıları yönlend�r�len 
b�reyler neye �nanacaklarını b�lemez duruma 
gelm�şlerd�r.

Post-truth kavramı �lk olarak 1992’de ABD’l� yazar 
Steve Tes�ch tarafından kullanılmıştır. Watergate, 
İran- Kontra Skandalı ve Körfez Savaşı vb. 
gel�şmeler�n ABD halkının hak�katle olan �l�şk�s�n� 
der�nden etk�led�ğ�n� öne süren Tes�ch’e göre bu 
gel�şmeler �le �nsanlar hak�kat �le kötü haber� aynı 
kefeye koymaya ve hak�katten çek�nmeye 
başlamıştır. Kavram daha sonra ABD’l� yazar ve 
akadem�syen Ralph Keyes’�n 2014 yılında 
yayınlanan “The Post-Truth Era: D�shonesty and 
Decept�on �n Contemporary L�fe” başlıklı k�tabı �le 
detaylı olarak ele alınmıştır. Tıpkı Tes�ch g�b� 
Keyes de resm� otor�telerce söylenen yalanların 
toplumu ahlak� olarak h�ss�zleşt�rd�ğ�nden 
bahsetm�ş ve günümüzde yalan söylemen�n 
sıradanlaştığını, kolaylaştığını ve �nsanların açığa 
çıkan yalanlar karşısında g�derek daha duyarsız 

hale geld�kler�n� �fade etm�şt�r (Schackmuth, 2018: 
13; Doruk Şah�n, 2018:152; Toktay, 2019: 44; 
Araujo, 2019: 1)

Özell�kle 2016 yılındak� ABD başkanlık seç�mler� 
ve İng�ltere’dek� Brex�t referandumu süreçler�nde 
ortaya çıkan gerçekl�kten kopuk tartışmalar, 
“post-truth” kavramını gündeme get�rm�şt�r. 
Buradak� en öneml� faktör �se, ABD seç�mler�n� 
kazanan Başkan Donald Trump olmuştur. Seç�m 
sürec�nde uydurma b�rtakım haberler gerçekm�ş 
g�b� halka anlatılmıştır. Trump’ın seç�m 
kampanyasından �t�baren kullandığı söylem�n 
doğruluğu ve �nandırıcılığı konusu, ABD �ç 
kamuoyunda tartışmaya dönüşmüştür. Tw�tter’ı 
akt�f olarak kullanan Trump’ın “Meks�ka sınırına 
duvar örülmes�”, “Müslümanların ülkeye g�r�ş�n� 
yasaklama” vaad� vb. açıklamaları ve kullandığı 
d�l�n büyük b�r �lg� görmes�, Amer�kan kamuoyunda 
ve uluslararası alanda “gerçekl�k anlamını 
kaybed�yor” end�şes�n� gündeme taşımıştır (Jones, 
2020: 1; McChesney ,2020: 5;
Özcan, 2018: 2; Sarıoğlu, 2020: 384

Şek�l 1 Örneğ�n ABD’de yapılan b�r araştırmaya 
göre Trump konusunda Facebook ve d�ğer sosyal 
medya organları üzer�nden yayınlanan yalan 
haberler�n okunma oranı, Wash�ngton Post’un 
okunma oranını geçm�şt�r (Özcan, 2018: 3)

Post-truth, hak�kat �le yalan arasındak� sınırların 
bulanıklaştığı, duyguların ve �nançların 
gerçeklerden daha çok �t�bar gördüğü b�r dönem� 
�fade etmekted�r. Bu dönemde aldatmak ve b�rtakım 
çıkarlar doğrultusunda �nsanların algılarıyla 
oynamak normalleşt�r�lmeye çalışılmaktadır. 
Dürüstlüğün devre dışı bırakılarak değer�n� y�t�rd�ğ� 
post-truth çağının, doğru b�lg�ye ulaşılmasını 
önleyen b�r ortam yarattığı söyleneb�l�r. Bu ortamın 
yaratılmasında ve dezenformasyonun artmasında 
özell�kle sosyal medyanın büyük b�r etk�s�n�n 
olduğunu �fade etmek mümkündür.

Gerçekler� uzaklaştırma arzusunun gerçekleşt�ğ� 
post-truth dönemde, çoğu b�rey günlük yaşamda 
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karşılaştıkları gerçek olmayan b�lg�lere, bu 
b�lg�ler�n asılsız olduğu ortaya çıktıktan sonra b�le 
�nanmaya devam etmekted�r. Post-truth kavramı, 
her ne kadar pol�t�k olaylar sonucunda ortaya 
çıkmış olsa da, sosyal medya üzer�ndek� 
kutuplaşmalar Post-truth gerçekl�k yaratmakta ve 
grup kutuplaşmaları b�reyler�n yaşam b�ç�mler�nde 
güçlü etk�ye sah�p olmaktadır (Spector, 2020: 13; 
Erdoğan Tarakçı ve Baş, 2018: 1112).

Özetle �fade etmek gerek�rse post-truth, hak�kat �le 
yalan arasındak� sınırların bulanıklaştığı, 
duyguların ve �nançların gerçeklerden daha çok 
�t�bar gördüğü b�r dönem� �fade etmekted�r. Bu 
dönemde aldatmak ve b�rtakım çıkarlar 
doğrultusunda �nsanların algılarıyla oynamak 
normalleşt�r�lmeye çalışılmaktadır.

Dürüstlüğün devre dışı bırakılarak değer�n� y�t�rd�ğ� 
post-truth çağının, doğru b�lg�ye ulaşılmasını 
önleyen b�r ortam yarattığı söyleneb�l�r. Bu ortamın 
yaratılmasında ve dezenformasyonun artmasında 
özell�kle sosyal medyanın büyük b�r etk�s�n�n 
olduğunu �fade etmek mümkündür. her ne kadar 
hızlı etk�leş�me geçmeye �mkân veren �let�ş�m 
teknoloj�ler�ndek� gel�ş�m �le �l�şk�lend�r�lse de 
aslında temel�nde karar alma mekan�zmamız ve 
yalan söyleyeb�lme yet�m�z yatmaktadır. Buna 
karşın, özell�kle sosyal medya da post truth 
haberler� daha kolay üreteb�lmes�, daha hızlı ve 
düşük mal�yetle yayması kavramın yaşamımıza 
entegrasyonunu artırmaktadır.

Doğru haberlere göster�len �lg� �le kıyaslandığında 
sansasyonel yalan haberler�n yayılma hızı çok daha 
yüksekt�r. Sosyal medya kanallarının (Facebook, 
tw�tter vs.) haber �çer�kler�n�n düzelt�lerek 
ver�lmes� sonrasında haberler�n güncellenm�ş 
vers�yonunun gördüğü düşük �lg� de bu durumun b�r 
gösterges� 15 Kasım 2018 gösterd�ğ�nde, sosyal 
medyada yen� haval�manı �le �lg�l� b�r haber 
yayılmaya başlamıştır. İlg�l� v�deoda su bastığı 
görülen haval�manının yen� yapılan İstanbul 
haval�manı olduğu �dd�a ed�lm�şt�r.

B�r süre sonra, s�yas� ortamı etk�lemeye yönel�k, 
gerçeğ� yansıtmayan bu haberler�n doğru olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Gerçekte bu görüntüler�n Ağustos 
2017 yılından olduğu ve Meks�ka’nın başkent� 
Mex�co C�ty’dek� haval�manında çek�len görüntüler 
olduğu anlaşılmıştır.

Medya okuryazarlığı becer�s�ne sah�p olmayan 
medya tüket�c�ler�, �nternette karşılaştıkları yalan
haberler�n çoğunluğuna �nanmaktadır. 
Enformasyon bombardımanın yapılmasına olanak 
sağlayan sosyal medya, dezenformasyon ortamına 
dönüşmekted�r. İç�nde yer aldığımız post-truth 
dönemde sosyal
medyadak� bu dezenformasyon, sadece pol�t�k 
çıkarlar �ç�n üret�len yalan �çer�klerden �baret 
olmayıp (Freelon ve Well, 2020: 146; Ş�mşek, 
2018: 5) t�car�, eğlence ve �deoloj�k amaçlarla da 
üret�leb�lmekted�r.
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